Dodatek k Návštěvním u řádu MT: Mimořádná opatření
k zamezení šířeníonemocnění COV|D-19.
Vážení návštěvníci,

jsme rádi, že jste k nám našli cestu a vítáme Vás v Muzeu Těšínska. V souladu s nařízením vládY ČR a
doporučeními ur čn je až do odvolání možná návštěva prohlídka muzejních expozic a výstav Pouze Při
dodržování zvýšených bezpečnostních opatření (viz níže).Děkujeme za pochopení.

Návštěvník Muzea Těšínska,příspěvkové organizace (dále jen MT) vstupuje do prostor MT na vlastní riziko. MT
neručíza zdravotní stav návštěvníkůani za případnéškody, které by jim mohly vzniknout v souvisIosti s návŠtěvou
prostor MT. S ohledem na jiné návštěvníky a na zaměstnance MT jsou návŠtěvnícipovinni zváŽit svou návŠtěvu
MT, pokud patří ze zdravotního hlediska do rizikové skupiny obyvatel.
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Každý návštěvník je povinen při vstupu do objektu MT provést dezinfekci rukou a mít zakrytá Ústa a nos
respirátorem, rouškou či šátkem po celou dobu své přítomnosti v prostorách MT.
Návštěvníci jsou povinni dodržovat mezi sebou rozestupy nejméně 2 m, s výjimkou ČlenŮ jedné
je
domácnosti" Návštěvnícijsou povinni přistupovat k recepčnímupultu jednotlivě, uPřednostňována

platba kartou. počet osob ve výstavní budově/objektu MT je omezen, na ]. návŠtěvníka PřiPadá 10 m2.
Skupinové návštěvyjsou možnépouze do počtu 10 osob. Počet návŠtěvníkŮ bude regulován
pověřeným zaměstnancem MT, jehož pokyny jsou návštěvníci MT povinni dodrŽovat po celou dobu
pobytu v prostorách MT.
3.

je
osobám, jež se nacházejív lékařem nařízenékaranténě nebo mají zjevné akutní respiraČní potíŽe,
vstup do prostor MT zakázán.

jednotlivé
Ruší se všechny doprovodné programy k výstavám a expozicím pro školnía dalšískupiny i pro
návštěvníky. Je zakázáno dotýkat se vystavených předmětů, není možnévyuŽÍvat AV techniku,
prohlížet knihy a publikace (s výjimkou těch, které si zákazník zakoupía odnese) ani interaktivní
pomůcky a předměty,
WC a umývárny MT lze použít jen s výslovným souhlasem zaměstnance MT a podle jeho PokYnŮ. Ve
všech prostorách MT platí zákaz kouření, zákaz konzumace občerstvenía nápojů.
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ZaměstnanciMT jsou oprávněniodepřít poskytováníobvyklých průvodcovských a dalŠÍchsluŽeb
návštěvníkům,kteří uvedená pravidla nedodržují.V tom případě nebude návŠtěvník do prostor MT
vpuštěn, případně bude z prostor MT vykázán a to bez nároku na vráceníjiŽ uhrazeného vstupného.
Do všech prostor MT, vyjma expozic a výstavních prostor určených pro veřejnost, je kromě
zaměstnanců MT přísně zakázán vstup všem třetím osobám.

Výjimky z návštěvního řádu a mimořádných opatření uděluje ředitel Muzea TěŠÍnska,PřísPěvkové
organizace. Tento dodatek k Návštěvnímu řádu MT je platný s účinnostíod 1. května 2020.
V českémTěšíně 30. dubna 2020

paejor. Zbyšek ondřeka, ředitel Muzea Těšínska
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